Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1992. április
23-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, Martinák Csaba,
Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai
Pálné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Uhrin
Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Szujó
Lajosné kirendeltségvezetı, Kolohné Kulik Éva
és Megyeri László fımunkatársak,
az 1. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal dr. Tóth Lajos az Alkotmány Mezıgazdasági
Termelıszövetkezet elnöke, dr. Csoma Antal a
Viharsarok Halászati Termelıszövetkezet elnöke,
Hunya Elek a Béke Mezıgazdasági Termelıszövetkezet elnöke, dr.Dávid Imre a Kırösi Állami
Gazdaság igazgatója, dr. Iványi Lajos a Lenin
Mezıgazdasági Termelıszövetkezet elnöke és
Iványi Miklós a Gyızelem Mezıgazdasági Termelıszövetkezet elnöke,
az önkormányzat intézményeinek, pártoknak, egyházaknak, társadalmi szervezeteknek, gazdálkodó
egységeknek képviselıi,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.
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Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a megjelent kedves vendégeket, a termelıszövetkezetek megjelent képviselıit, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a testület határozatképes. Dr. Kulcsár
László képviselı hivatalosan jelentette, hogy nem tud részt
venni a testületi ülésen.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hornok Béláné és Hornok Lajosné
képviselıket jelölte ki.
Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

Szóbeli tájékoztatás a város területén mőködı
mezıgazdasági üzemek helyzetérıl
elıadók: mezıgazdasági üzemek

2./

Az önkormányzat 1991. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
elıadó: Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság
Nagy Istvánné csoportvezetı

3./

Beszámoló az 1991. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról
Az 1992. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési
terv
elıadó: Nagy Istvánné csoportvezetı

4./

A GYOMASZOLG Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának vitája és elfogadása
A GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójának 1992.
évi prémiumfeltételeinek meghatározása
A GYOMASZOLG Kft. ingatlan karbantartási ütemtervének elfogadása

5./

Bejelentések

A képviselı-testület a javaslattal egyetértett.
Ismertette az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit. Március 27-én dr. Kovács Bélával részt vettek a megyegyőlésen.
Április 2-án Nagy Pállal a GYOMASZOLG Kft. igazgatójával Szegeden voltak, ahol egy olasz cég a városok parkosításáról szó140

ló bemutatót tartott.
Április 8-án az egyházak képviselıivel beszélgetést folytattak
az ingatlan ügyekkel kapcsolatban.
Április 9-én az Éneklı-zenélı ifjúság rendezvényen vett részt.
Április 10-én a 2. számú Általános Iskolának
címő mősorán vett részt.
Április 13-án Katona Mihállyal a Rendırırs vezetıjével találkozott. Ezen a napon este a Mővelıdési Ház által a Tánc világnapja alkalmából szervezett programon vett részt.
Április 15-én volt a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
ügyekkel Foglalkozó Bizottság, valamint a Városfenntartási,
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése.
Április 16-án a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság ülésezett.
Idıközben tárgyalásokat folytatnak az ENCI jelenlegi képviselıjével a tanmőhely ügyében. Tegnap ezzel kapcsolatban Budapesten voltak a Munkaügyi Minisztériumban, ahol sikerült információkhoz jutni.
Húsvét vasárnapján az Evangélikus Egyház istentiszteletén vett
részt.
Ezek után ismertette a Május 1-i programokat.
Endrıdi városrész:
9,00 órakor lovasbemutató
10-11 óra között a 3. sz. Általános Iskola diákjainak labdarúgó mérkızése lesz.
Tornászok bemutatója.
11,00 órakor a táncegyüttes lép fel.
Délután labdarúgó mérkızés.
Gyomai városrész:
10,00 órakor megnyílik a Ligeti Pavilon.
Lesz néptánc bemutató, karate bemutató, valamint egyéni teniszverseny.
11,00 órakor az orvos labdarugó csapat játszik a Gyomaendrıd
tornaklub futballcsapatával.
13,00 órakor kézilabda mérkızés.
15,00 órakor mese mozi.
Ezek ismertetése után áttért az elsı napirendi pontra. Ennek
megfelelıen felkérte a termelıszövetkezetek képviselıit, számoljanak be a termelıszövetkezetük helyzetérıl, jövıjérıl.
Elıször az Alkotmány MGTSZ elnökét, dr. Tóth Lajost kérte fel,
tegye meg beszámolóját.
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Dr. Tóth Lajos elmondta, hogy szövetkezetükben, mint más területeken is bizonyos mértékő visszafogottság a jellemzı.
/kevesebb a sertés, kevesebb a tejeladás stb./
Ezen állapot okának a finanszírozási oldalt tartja. A pénzügyi
fedezet nem áll rendelkezésükre a jelenleg folyó munkák finanszírozására.
A termelıszövetkezetek az elızı években rövidlejáratú hitelt
vehettek fel, azonban ebben az évben ezt nem kapták meg. A jövıt a törvények határozzák meg, amelyek nemcsak kötelességet
rónak rájuk, hanem határidıbeni végrehajtási kötelezettséget
is.
A kárpótlási törvénybıl adódó feladatok idıarányos részét teljesítették, a földalapokat kijelölték. A vagyonnevesítési közgyőlést már megtartották. A csıdtörvény kapcsán az elsı egyezségi tárgyalást megtartották. A következı május végén lesz.
Amennyiben a megállapodás minden hitelezıvel megtörténik, akkor az átalakulási folyamat normális módon zajlik le. Ha azonban nem tudnak megállapodni, akkor a felszámolás következik.
Felméréseket végeztek arra vonatkozóan, hogy a szövetkezeti
tagok hogyan képzelik el a jövıt. Túlnyomó többségük a szövetkezés valamilyen formájában látnák a megoldást. Jelen pillanatban a szövetkezet összvagyonának 43 %-a az, ami teher. Távlatában lehetıség van arra, hogy a különbözı hitelformákat a
jövıbeni szövetkezeti tulajdonos igénybe vegye akár egyéni,
akár csoportos formában.
Dr. Frankó Károly felkérte a Viharsarok Halászati Termelıszövetkezet elnökét, dr. Csoma Antalt a szóbeli beszámolóra.
Dr. Csoma Antal elmondta, hogy a Halászati Termelıszövetkezet
jellegébıl adódóan eltér a többi szövetkezettıl, hiszen speciális állattenyésztési ágazattal foglalkozik. Azonban nehezebb
helyzetben voltak, mivel a halászat számára nyújtott támogatások leépítése sokkal hamarabb megkezdıdött. A halnak fel kellet vennie a versenyt a baromfival, a sertéssel. Mindeddig találtak lehetıséget a fennmaradásra, ipari házak fejlesztésével, feldolgozó üzem létesítésével, valamint nyúlvágóhíd építésével. Sajnos azonban a nyúlvágás is veszteséges lett. Január 8-án bejelentették a csıd helyzetet. Azóta megtörtént az
egyezségi tárgyalás.
Április 10-én a VHTSZ tagjai közül 79-en létrehoztak egy szövetkezetet az 1992. évi 1. törvény alapján, Körösi Halász Szövetkezet néven, amely nem jogutódja a VHTSZ-nek, de az jogi
személyként belépett a szövetkezetbe. Az új szövetkezet gazdasági haltenyésztéssel, halértékesítéssel, valamint halfeldolgozással foglalkozik. Abban az esetben, ha a csıdhelyzetet nem
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tudjuk levezetni, s felszámolási helyzet áll elı, akkor ez az
új szövetkezet - megfelelı hitelhez jutva - mőködne a VHTSZ
helyett.
Dr. Frankó Károly felkérte a Béke Mezıgazdasági Termelıszövetkezet elnökét számoljon be a szövetkezet helyzetérıl.
Hunya Elek a Béke MGTSZ elnöke ismertette,hogy 1980 és 1990
között 8 aszályos esztendı volt, amikor ezen gazdaságok termékei abszolút lemerültek. Összehasonlításként ismertetett néhány mutatószámot a magyar és a német gazdaság összehasonlítására.
Tapasztalata az, hogy a bankokkal nem lehet megegyezni, nem
hajlandók lemondani arról a pénzrıl, amit kihelyeztek, s elvárják a kamat visszafizetést is.
Egy gyorsított privatizációs eljárás indulhat meg, ami a felszámoláshoz vezet, s ennek kapcsán meg lehet szabadulni az
adósságoktól. Nem bízik abban, hogy száz százalékig sikerül
kielégíteni a tartozásokat, ugyanis nem biztos, hogy el tudják
adni a nagyüzemeket, épületeket, nagygépeket stb. Gyakorlatilag két év áll rendelkezésre, hogy az adósságok kielégítésre
kerüljenek.
Hozzátette, hogy a Béke MGTSZ 5250 hektárján nem fog lyuk maradni, tehát mővelni kell a földeket, annak ellenére, hogy
elég magas a kárpótlási igény, az össz aranykorona értékének
mintegy 75 %-a. Minden bizonnyal az új földtulajdonosokkal is
valamilyen formában meg kell egyezni.
A szövetkezet tagjainak egy része azon gondolkodik, hogy külön
kell válni, másik része azon, hogy újra kellene szövetkezni. A
jövı azonban nagyon bizonytalan.
Dr. Frankó Károly felkérte Dávid Imrét a Kırösi Állami Gazdaság igazgatóját a beszámolóra.
Dr. Dávid Imre elmondta, hogy az Állami Gazdaság sajátos helyzetben van, állami birtokon gazdálkodik. 1992. február 5-ével
minden állami gazdaságot, illetve azon gazdaságokat, amelyek
nem voltak földértékben eladósodva, állami felügyelet alá vontak. Ezzel megszőnt a gazdaságoknál az önkormányzat.
1992. március 24-én a miniszter miniszteri biztosként az igazgatói feladatok ellátásával megbízott. Az államigazgatás alá
történı vonástól számított 6 hónapon belül át kell alakulni.
Véleménye szerint a mezıgazdaság túléli ezt a válságot.
Gazdaságukban a csıd elıkészülete zajlik. A vagyonuk 24-25 %ra van leterhelve. Bízik abban, hogy nem történik felszámolás,
valamint ki tudnak egyezni a hitelezıkkel. Részére azt a fel143

adatot határozták meg, át kell alakítani olyan formában, hogy
tartozásoktól mentesítve olyan egységeket kell létrehozni,
amely a következı idıszakban privatizálható is lehet.
úgy tervezték, hogy 7 kft.-t hoznak létre, 15-40 fıs létszámmal. Valamilyen törzstıke emeléssel dolgozók belépnének, minden körülmények között más befektetıre is számítanak.
A gazdaság nem tervez létszámleépítést a közeljövıben. úgy érzi, hogy a meglévı 200 fıvel át tudnak alakulni.
Dr. Frankó Károly a Lenin MGTSZ elnökét, dr. Iványi Lajost
kérte fel a beszámoló megtételére.
Dr. Iványi Lajos ismertette, hogy január 7-én jelentették be a
csıdöt. Az elsı csıdeljárás március 22-én volt, május 4-én
lesz a következı. Némi reményük van, hogy a hitelezıkkel meg
tudnak egyezni. A teljes vagyonuk 40 %-áig vannak eladósodva.
Termelıszövetkezetük ebben az évben meg fog szőnni, magángazdákra, s legalább 6 új jogutóddá fog átalakulni, központi irányítás nélkül. Ehhez rendelkezésre állnak a csıdeljárás után
is a meglévı majorok körüli földterületek. Ebbıl tagi létszámban van 1750 hektár, kb. 2000 hektárt jelöltek ki kárpótlásra,
mintegy 1200 hektár van, ami állami tulajdonban fog maradni.
Jelentıs földterület bevetetlen lesz, aminek a pénzhiány az
oka. A munkabéreket jelen pillanatban nagy késéssel és elıkészítéssel tudják kifizetni.
Dr. Frankó Károly végezetül felkérte Iványi Miklóst, a Gyızelem MGTSZ elnökét ismertesse a tsz helyzetét.
Iványi Miklós ismertette, hogy január 8-án jelentették be a
csıdöt. Egy egyezségi tárgyalás már lezajlott, a hitelezık felé az volt a kérésük, hogy engedjék el a kamatterheket. Azonban ezen a tárgyaláson nem sikerült megegyezni egy hitelezı,
az APEH miatt. A következı egyezségi tárgyalásra valószínő vele is meg tudnak egyezni, így van remény arra, hogy a csıdhelyzetbıl kilábaljanak.
A társadalmi nehézségek mellett az idıjárás sem kedvez a tszeknek. A két hónapja tartó aszály, valamint a naptárral ellentétben nem tavaszias idı hátrányosan érinti a növényeket. Két
lehetıségük van. Az egyik, hogy kilábalnak a csıdhelyzetbıl, a
másik, ha egy hitelezıvel esetleg nem sikerül megegyezni, akkor következik a felszámolás.
Ha sikerül megegyezni, akkor a szövetkezetbıl 6 önálló egység
jön létre az év második felétıl, külön növénytermesztés, állattenyésztés. Azonban ez azzal jár, hogy lesznek olyan emberek, akiket elbocsátanak, ezen létszám kb. 30-50 fı.
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Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a termelıszövetkezetek képviselıinek beszámolóit. Itt említette meg, hogy
Gyomaendrıd térségében 1976 munkanélküli van, ebbıl ellátott
1702 fı. A városban átlagban 1000 fıre tehetı a munkanélküliek
száma.
Felkérte a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket a képviselıkhöz.
Hunya Lajos képviselı elmondta, hogy a beszámolókból nem tőnt
ki, hogy 1992-ben egyes szövetkezeteknél milyen nagyságúak
lesznek a bevetetlen területek. Kérte a tsz-ek képviselıit ismertessék ezt.
Dr. Tóth Lajos elmondta, hogy az Alkotmány MGTSZ-nél nem lesz
bevetetlen terület.
Dr. Csoma Antal ismertette, hogy a VHTSZ-nél sem lesz bevetetlen terület.
Hunya Elek a Béke MGTSZ-nél a bevetetlen terület nagysága 8001000 hektár között lesz, ha nem kapnak finanszírozási támogatást.
Dr.
ben
meg
nem

Dávid Imre elmondta, hogy a rizstelep nem lesz bevetve ebaz évben, ugyanis a rizs árát levitték, s így már nem éri
termelni. Azonban azon a területen, ahol rizst termeltek
tudnak mást elvetni. Ezen terület nagysága kb. 400 hektár.

Dr. Iványi Lajos nem tudott pontos számot mondani, hiszen nem
tudta mennyi pénz lesz a területek bevetésére. Az általa említett körülbelüli nagyság 1000 ha. Azonban tagoknak, kívül állóknak adnak oda legtöbb területet mővelésre.
Iványi Miklós a Gyızelem MGTSZ-ben a korábbi rizstelepek nem
lesznek bevetve, amelyek területe 150-200 ha.
Dr. Frankó Károly polgármester végezetül elmondta, hogy sajnos
a termelıszövetkezetek rossz helyzetben vannak, elkeserítı
dolgokról tudtak beszámolni. Megköszönte a termelıszövetkezetek képviselıinek megjelenését.
Dr. Koleszár József képviselı eltávozott.
Dr. Frankó Károly áttért a 2. napirendi pontra, az önkormányzat 1991. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadására.
Kérte a képviselıket, ha van hozzászólásuk, tegyék meg.
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Szeretı Béla a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke ismertette,
hogy a bizottság 1992. április 13-ai ülésén áttekintették az
1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. A képviselı-testület az 1991. évi költségvetés módosítására közel 50 határozatot hozott, amely alapján megalkotta Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 28/1991. (XII.
23.)KT. számú rendeletét a költségvetés módosításáról. A nagy
tömegő változást egyrészt a központi források emelkedése, másrészt a helyi bevételek növelése tette lehetıvé. A bevételi
források növekedése párosult kiadási növekedésekkel (közmunka,
közmőépítés, bérrendezés stb.) Egyes bevételi többletek - betét kamat, átvett pénzeszköz - lehetıvé tették egyes bevételi
kiesések ellentételezését, az eredeti elıirányzathoz képest
nagyobb kiadások lefedezését. (Fürdı, VÁFI bevétel kiesés,
fejlesztés stb.)
Kritikaként vetette fel, hogy a döntések egy része ad hoc jellegő volt, nem jellemezte az elırelátást, tervszerőséget, s
erre a jövıben a bizottságnak, a képviselı-testületnek, a hivatalnak jobban oda kell figyelnie a döntés elıkészítésénél.
A rendelet-tervezet számadatai részletesen mutatják be a bevételi források eredetét, a mőködési kiadások nagyságrendjét
önálló költségvetési szervenként. A városunkat érintı fejlesztési kiadások összege 85.107 ezer forint, feladatra történı
bontását a Fejlesztési kiadások alakulása 1991. évben címő
melléklet tartalmazza.
A bizottság nevében kérte a tisztelt képviselıtársakat, hogy
Gyomaendrıd Város 1991. évi költségvetésének végrehajtását vitassák meg és alkossák meg az errıl szóló rendeletet.
A képviselı-testület a bizottsági elnök által elmondottakkal
egyetértett.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület az 1991. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet egyhangúlag, 16 egyetértı
szavazattal elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17./1992./....../KT. sz. rendeletét
az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról
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A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Frankó Károly rátért a következı beszámolóra, amely az
1991. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról, valamint az 1992. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési
tervrıl szól.
Hornok Lajosné ezzel kapcsolatos véleménye az volt, hogy a
pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatokon kívül szakmai feladatokat is ellenırizni kellene, tehát ne csak a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság végezze a vizsgálatokat, hanem más szakemberek is. A szakfeladatokhoz kellene viszonyítani a megállapításokat.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a pénzügyi-ellenırzési feladatokkal nem vethetı össze a szakmai ellenırzés, mivel az már
egy másfajta, komplex ellenırzés lenne. Továbbá nem tartozik
minden intézmény a képviselı-testület hatáskörébe, például az
iskoláknál egyáltalán nem lehetséges az ilyen irányú szakmai
ellenırzés.
Dr. Frankó Károly a vita lezárásaként javasolta a képviselıtestületnek, hogy a pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok
végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi
pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót és az 1992. évi pénzügyigazdasági ellenırzési tervet elfogadja.
Határidı: az ellenırzés végrehajtása a terv szerint
Beszámoló a végrehajtásról 1993. március
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı második határozati javaslatot is fogadják el, mely szerint engedélyezzenek a gazdasági csoportnál
1993. január 1-tıl egy fı létszámfejlesztést. Valamint a hivatal az ellenırzések után az eredményrıl tájékoztassa a testü147

letet, illetve az ellenırzésekbe vonja be a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottságot is.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73./1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a.

az ellenırzési rendszer továbbfejlesztése,
az ellenırzés színvonalának javítása érdekében a Gazdasági Csoportnál 1993. január
1-tıl egy fı létszámfejlesztést engedélyez.

b.

A Polgármesteri Hivatal ellenırzései után
a vizsgálat eredményérıl a képviselıtestület részére tájékoztatást kell adni.

c.

A Polgármesteri Hivatal az intézmény ellenırzésének megkezdése elıtt a Pénzügyi
Ellenırzı Bizottságot értesítse, hogy az
ellenırzésben a bizottság is részt tudjon
venni.

Határidı: a. pont esetében: 1993. január 1.
b. és c. pontok esetében: folyamatos
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly áttért a következı napirendre, a GYOMASZOLG
Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására.
Érdeklıdött, hogy a képviselı urak közül van-e valakinek hozzászólása, javaslata, véleménye.
Ezzel kapcsolatban nem volt vélemény, így javasolta a képviselı-testületnek, hogy a kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát fogadják el.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74./1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG
Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester az ülést a kft. ügyvezetı igazgatójának a prémium feltételét tartalmazó elıterjesztéssel
folytatta.
Dr. Valach Béla javaslata az volt, hogy az 1-es pontot ki kell
javítani a következıre:
A kft. ügyvezetı igazgatója részére akkor adható prémium, ha
az adózott nyereség eléri a kft. ügyvezetı igazgatójának éves
bruttó bérét.
Valamint javasolta kijavítani a 3. pontot:
Amennyiben a nyereség nagyobb, mint az éves bér 100 %, úgy
minden teljesített 10 % esetén a prémium összege 5 %-kal növekszik.
Csorba Csaba megemlítette, hogy a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
által elhangzott egy olyan javaslat, mely szerint a prémium
legyen összeköttetésben Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság által meghatározott ütemtervvel. A fentieket a bizottság nem javasolta figyelemmel arra, hogy az ütemterv végrehajtása biztosított az egyéb munkáltatói jogok alapján.
Pocsaji Zsolt véleménye az volt, hogy el kell dönteni, a kft.
teljesen nyereség érdekeltségő legyen vagy pedig az önkormányzat finanszírozza.
Csorba Csaba ismertette, hogy tulajdonképpen amikor a testület
eldöntötte, hogy kft. lesz, akkor azt is eldöntötte, hogy nyereség érdekelt.
Dr. Valach Béla elmondta, hogy a kft. összbevételének csak egy
részét képezik az önkormányzat általi megrendelések. Külsı
megrendelıktıl kasszírozza be a kft. a nyereséget.
Knapcsek Béla képviselı megérkezett.
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Jenei Bálint hozzátette, hogy ezt a prémiumot nem az önkormányzat fizeti, hanem csak döntést hoz arra, hogy kifizethetik
e az ügyvezetı részére.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
kft. ügyvezetıje részére tőzzenek ki prémiumot, annak feltételeit, amely az elıterjesztésben szerepel, a dr. Valach Béla
által javasolt módosításokkal fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG
Kft. ügyvezetı igazgatójának prémium feltételét az
alábbiakban határozta meg:
1./

Ha az adózott nyereség eléri a kft. ügyvezetı
igazgatójának éves bruttó bérét. A prémium
ebben az esetben az éves bruttó bér 50 %-a.

2./

Amennyiben az adózott nyereség nem éri el az
éves bér 100 %-át, a következıképpen kell eljárni.
nyereségösszeg összege
éves bér %-ban

80
60
40
20
0
3./

-

99
79
59
39
19

%
%
%
%
%

prémium összege
éves bruttó bér %-ban

40
30
20
10
-

%
%
%
%

Amennyiben az adózott nyereség nagyobb, mint az
éves bér 100 %, úgy minden teljesített + 10 %
esetén a prémium összege 5 %-kal növekszik,
amely azonban nem haladhatja meg az éves bér 70
%-át.
Igy pl. amennyiben a nyereség összege eléri az
éves bér 110 %-át, úgy a kft. igazgatója részére a kifizethetı bruttó prémium az éves bér 55
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%-a.
Határidı: a Kft. mérlegének elkészülte utáni 30
napon belül
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztésre
tért át, amely a GYOMASZOLG Kft. ingatlan karbantartási ütemtervének elfogadásával kapcsolatos.
Kruchió Lajos véleménye az volt, hogy a bérlakások felújítási
összege egyenlı a beszedett bérleti díjjal. Azonban úgy tudja,
hogy vannak olyan bérlık, akik több évre is el vannak maradva
a bérleti díjjal. Tehát kevesebb az összeg, mint ami rendelkezésre állhatna a javítások, felújítások elvégzésére. Továbbá
nem javasolta a megállapodásba belevenni a következı részt, az
önálló, versenyszerő gazdálkodás alapján, valamint szerinte
kötelessége a kft.-nek beszedni a lakbéreket:
Az elıterjesztés 3. pontjának vége.
A megbízó kötelezi magát arra, hogy olyan rendkívüli karbantartás, illetve felújítás szükségessége esetén, amikor a bérlemények bérei azt nem fedezik - az általa elızetesen jóváhagyott mértékig kiegészíti elızetes egyeztetés alapján.
Nagy Pál a kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy a kft. nem
hajthatja be a lakbért, az az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Dr. Varga Imre ügyvéd ismertette, a megállapodás arra épül,
hogy megfelel a lakbér befizetés és a karbantartásra fordított
összeg egymásnak. Azonban a lakások rossz állaga miatt többet
kell ezekre költeni, de csak a testület jóváhagyása mellett.
A lakbér beszedés technikai kérdés, addig, amíg az önkormányzat illetékmentesen kérheti a pénzét mind a végrehajtási, mind
a bírósági eljárásban, addig maradjon a önkormányzat feladata.
Hangya Lajosné érdeklıdött az iránt, hogy az elıterjesztésben
az üzemeltetésnél szereplı 400.000.- Ft alatt mit ért?
Nagy Pál ismertette, hogy vízdíjat, takarítási, elektromos
költségeket tartalmaz.
Pocsaji Zsolt hozzátette, hogy ez a megállapodás a kft. részére elınyös.
Csorba Csaba elmondta, hogy a testület dönthet úgy, hogy a
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lakbérek behajtása is a kft.-hez tartozik, s ebben az esetben
az illetékteher valahol le fog csapódni, az önkormányzat költségmentes.
Dr. Frankó Károly javasolta módosító pontként, hogy a lakbérek
beszedése, sürgetése a GYOMASZOLG Kft. feladata legyen, ha a
bérlı a második felszólítást követıen sem fizet, legalább 3
havi várakozási idı után a kft. köteles jelezni az önkormányzat felé.
tehát a perindítás a önkormányzat feladata.
Csorba Csaba az ingatlan kezelésénél számtalan rendkívüli
helyzet merülhet fel, amelyhez szükség van egy biztonsági tartalékra, s ezt csak a költségvetésbıl lehet biztosítani.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
megállapodást az elhangzott módosításokkal fogadják el.

A képviselı-testület a megállapodást 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG
Kft.-vel megállapodást köt az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok karbantartására, felújítására.
Határidı: a megállapodás megkötésére: 1992. V. 10.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Az önkormányzat és a kft. közötti megállapodás a jegyzıkönyv
mellékleteként szerepel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában, de a GYOMASZOLG Kft. kezelésében
lévı lakások és bérlemények 1992. évi karbantartási
és felújítási keretét 1.141.016.- Ft-ban határozza
meg. A felújítási keret terhére 2 db szükséglakást
kell kialakítani a Vízmő sor 2. szám alatt.
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Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Nagy Pál ügyvezetı igazgató
Dr. Frankó Károly rátért az elsı bejelentésre, Bertalan Sándor
kérelmére, mely szerint a Körös soron szeretne megvásárolni
192 m2 területet, az 1302/30 hrsz.-ú ingatlanból.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés A.
alternatíváját fogadják el, mely szerint adják el Bertalan
Sándor számára a kért területet, 670.- Ft/m2-es vételár mellett.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
78./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Bertalan Sándor kérelmének helyt ad.
A Körös soron lévı 1302/30. hrsz.-ú földterületbıl
192 m2 területet elad 670.- Ft/m2 áron a kérelmezı
részére.
A földterület megosztásával kapcsolatos költségek a
vevıt terhelik.
A testület utasítja a jegyzıt az adás-vétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidı: 1992. május 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly rátért a következı elıterjesztésre, az
endrıdi szolgáltatóház bérlıinek kérelmére. Szeretnék megvásárolni a Lábas u. 13. szám alatti ingatlant. Erre a lépésre az
ösztönözte ıket, hogy a bérleti díjuk évente lenne meghatározva. Kérte a hozzászólásokat.
Dr. Farkas Zoltán érdeklıdött az iránt, hogy miért ragaszkodik
az önkormányzat ahhoz az épülethez.
Knapcsek Béla célszerőnek tartotta átgondolni a dolgot, mert
ha esetleg üres lesz az épület, akkor nem ér vele semmit az
önkormányzat.
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Jenei Bálint érdeklıdött a felıl, mit értenek a lízingelés
alatt. ha azt, hogy kifizetik az összeget kamattal együtt,
azonban nem egyszerre, akkor nem látja különösebb értelmét az
épület megtartásának.
Gellai József megkérdezte, hogy miért döntött a Mezıgazdasági
Bizottság úgy, hogy ne adják el az épületet.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a bizottság a bérleti
díjból származó bevétel miatt javasolta az épületet megtartani. Ez a díjbevétel közvetlenül a Polgármesteri Hivatalhoz folyik be, mivel ez az ingatlan nem szerepel a kft. kezelésében
lévı ingatlanok között. A másik dolog pedig az, hogy lényegesen több helyiség igény van, mint amit ki tudnak elégíteni. A
bérleti díjak folyamatosan emelkedni fognak.
Azok az ingatlanok, amelyek nem a kft. kezelésében vannak,
rossz állapotúak, felújítást igényelnek. A helyiséget olyan
feltétellel adjuk ki, hogy rendbe teszik az épületet, és a
bérleti díjból ezt letudhatják.
Ezzel az épülettel kapcsolatban a bérlık felemás szerzıdést
javasoltak, ugyanis a vételárat nem tudnák egy összegben kifizetni, továbbá a szerzıdés nem tartalmaz kamatot. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy kamatot szab, akkor a bérlıket is tájékoztatni kell.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy ebben az ügyben most ne döntsenek, az érdekeltekkel meg kell
tárgyalni. A testület utasítsa a jegyzıt, hogy az értékbecslést készítesse el, illetve a lízingfeltételekrıl tárgyaljon a
jelenlegi
bérlıkkel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
79./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıdi
Szolgáltatóház bérlıinek kérelmében nem dönt.
Utasítja a jegyzıt, hogy az adás-vételi szerzıdés
feltételeit tisztázza, továbbá az értékbecslést végeztesse el.
Határidı: folyamatos
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly Andor Károly kérelmével folytatta a testületi ülést. Elmondta, hogy a kérelmezı földterületet kér, ame154

lyen kamionok részére parkolót kíván létesíteni. Ez a terület
a mezıberényi út mellett van. Talán balesetek megelızése céljából is jobb lenne, ha a kamionok nem a város területén állnának meg.
Knapcsek Béla elmondta, hogy a PECTEN Kft. is foglalkozik
ilyen dologgal.
Dr. Frankó Károly nem hiszem, hogy ezzel sértenénk a PCTEN
Kft.-t.
Szeretı Béla ismertette, hogy az említett ingatlan az Andor
Károly és Tímár Ernı tulajdonában lévı területek közötti rész.
Oda már egy harmadik vállalkozó nem tud bemenni, azonban van
terület elıtte és a háta mögött is.
Dr. Kovács Béla emlékeztette a testületet, hogy amikor a városrendezési tervrıl volt szó, akkor egyértelmően kiderült,
hogy a vállalkozóknak abba az irányba lehetne terjeszkedni.
Hangya Lajosné hozzátette, hogy adják el a vállalkozó részére
a területet, de ki kellene kötni, hogy a közvilágítást valahogyan oldja meg. Mivel ott disco van, de az országút kivilágítatlan. Vagy pedig az eladási árba kerüljön bele a közvilágítás költsége.
Pocsaji Zsolt felvetette, hogy ott a közlekedés és parkírozás
megoldhatatlan. /Az autók a út szélén állnak./
Csorba Csaba jegyzı javaslata az volt, hogy adják vissza a bizottságnak, újra tárgyalják meg.
A közvilágítás megvalósítása a költségvetést fogja terhelni.
Pocsaji Zsolt a jegyzı javaslatát fogadjuk el.
Dr. Frankó Károly javasolta, hogy adják el a területet, azonban az a kérdés, hogy 35.- Ft/m2-es áron, vagy pedig 100.Ft/m2 legyen.
Dr. Valach Béla javasolta, hogy kérjenek értékbecslést annak a
területnek a közvilágításának a tervezésérıl, kivitelezésérıl.
Az így felbecsült árat tegyék hozzá a telekárhoz.
Pocsaji Zsolt

ezt nem tartotta reálisnak.

Szeretı Béla érdekelt ebben a dologban, mivel neki is azon a
részen van területigénye, s esetleg az elızı javaslat alapján
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Andor Károly jóval drágábban kapná meg a területet. Véleménye
az, hogy a fele oszlopok felállítását vállalja el Andor Károly, a másik felét pedig az önkormányzat.
Dr. Frankó Károly javasolta kettéválasztani a két dolgot. Valószínő, ha drágábban adnánk el neki, akkor nem vásárolná meg,
s akkor sem lenne megoldva a világítás.
Gellai József hozzátette, hogy több ilyen telekvásárlási kérelem van. Ha most eladjuk neki, a megvásárlás után már nem fog
velünk tárgyalni. Kérjenek árajánlatot a közvilágításra, utána
egy egyezkedést várjanak meg. Végülis a veszélyhelyzetet ı teremtette.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy önmagában ez nem veszélyhelyzet, mivel senkit nem köteleznek arra, hogy kimenjen oda.
Bátori Gyula javasolta adják el a területet.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy Andor Károly részére adják el a földterületet.
A javaslattal a képviselı-testület 16 szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd
14879/5. hrsz.-ú földterületbıl 2310 m2 területet
elad Andor Károly vállalkozó részére 35.- Ft/m2- es
áron.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt az adásvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A területmegosztással kapcsolatos költségek a vevıt
terhelik.
Határidı: 1992. május 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly Szeretı Béla kérelmét ismertette, amely a
14879/5. hrsz.-ú telekre vonatkozik.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy Szeretı Béla részére
is adják el a megjelölt területet 35.- Ft/m2-es vételár mel156

lett.
A képviselı-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd Vörösmarty u. 44. szám alatti lakos részére az általa kért telket eladja 35.- Ft/m2-es vételár mellett.
A területmegosztással kapcsolatos költségek a vevıt
terhelik.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt az adásvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidı: 1992. május 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A szünet alatt egyéb elfoglaltságaikra hivatkozással eltávoztak Jenei Bálint, Hornok Lajosné és Balázs Imre képviselık.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az ÁFÉSZ megvételre felajánlotta az önkormányzatnak a volt hizlalda területét 300.000 Ft-ért.
A maga részérıl a határozati javaslat elfogadását javasolta.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangúlag 14 szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1992./IV.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd és Vidéke tulajdonát képezı
14701/1. hrsz. alatti 9905 m2 területő zártkerti ingatlant 300.00 Ft-ért megvásárolja.
Az összeg fedezetéül a privatizációs eljárások
során önkormányzathoz befizetendı pénzösszeget
jelöli meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésére.
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Határidı: 1992. május 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a testület a sportcsarnok helyreállításával kapcsolatos elıterjesztés vitájára tért át.
Csorba Csaba jegyzı arra hívta fel a testület figyelmét, hogy
amennyiben a testület a szakértıi véleményeket elfogadja, úgy
a helyreállítási munkák ütemezése, beindítása egy sor szerzıdés megkötését, megbízásokat von maga után, amit javasolt átruházott hatáskörként a Városfejlesztési Bizottság feladatkörébe utalni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a szakértıi
véleményeket figyelembe kell venni, azt javasolta elfogadni.
Megítélése szerint a helyreállítási munkákat folyamatosan is
lehet végezni, azonban elsıdleges, hogy a formaldehid szennyezıdést szüntessék meg. A használhatóság érdekében a szennyezettséget kell mindenképpen megszüntetni.
Elmondta, hogy a tetıtér szellızésére két lehetıséget látnak,
egy olcsóbb és egy drágább, mutatósabb megoldást.
Megítélése szerint az olcsóbb - kürtıs - megoldás is megfelelı
lesz.
Gellai József alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a
helyreállításnál vegye figyelembe a tervezı és a kivitelezı a
küzdıtér magasságára vonatkozó nemzetközi elıírásokat.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a helyreállítás költsége igen magas lesz, de mindenképpen meg kell oldani a csarnok helyzetét.
Elmondta még, hogy a csarnokot szeptemberben szeretnék ismételten átadni.
Az elıterjesztésnek és az elhangzottaknak a figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják el, az alpolgármester úr által tett kiegészítéssel.

A képviselı-testület 13 szavazattal, egy tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1992./IV.23./ számú határozata
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I.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
városi sportcsarnok helyreállítási munkáira készült szakértıi véleményeket elfogadja.
Ennek megfelelıen a helyreállítási munkákra az alábbi ütemtervet határozza meg.
1.
2.

3.

II.

A csarnok tetıterének szellızésével
kapcsolatos kivitelezési munkák
Álmennyezet légzárásának megtervezése, kivitelezése.
Az álmennyezet kialakításánál figyelembe kell venni a küzdıtér magasságára vonatkozó nemzetközi szabályokat.
Amennyiben szükséges a csarnoktér
szellızésének megtervezése

A Képviselı-testület utasítja a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy a szerzıdések megkötésével kapcsolatos elıkészítı munkákat végezze el.

III. A Képviselı-testület utasítja továbbá a
polgármestert, hogy a helyreállítási munkákról a testületet folyamatosan tájékoztassa.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Valach Béla biz. elnök

A határozathozatalt követıen áttért a testület a Liget-fürdı
korszerősítésével kapcsolatban készült elıterjesztés vitájára.
Dr. Frankó Károly

polgármester kérte a testület véleményét.

Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint az elıterjesztés
2. pontjában szereplı pályázathoz a jelenlegi úszómedencét
kellene használni.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy amennyiben a vízforgató berendezés megépítésére sor kerül, úgy már mindenképpen növelni
kell a medence szintjét, éppen ezért a hosszú medence is al159

kalmas lesz az úszásoktatásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a tervezett vízforgató berendezésnek
igen komoly energiai igénye lesz, azonban az energia felhasználást különbözı intézkedésekkel lehet szabályozni. Annyi
azonban biztos, hogy ha a vízforgató berendezést elkészítik,
akkor a jövıben megszőnik a KÖJÁL-lal az eddigi vita.
Ugyanakkor az is tény, amennyiben az egyik medencét sikerül
lefedni és így egész évben használható lesz, akkor a strand
forgalma is nagyban megnı.
Javasolta továbbá, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot úgy fogadják el, hogy a vízforgató berendezés
megépítésére akkor kerüljön sor, ha az úszásoktatás fejlesztésére a pályázatot elnyeri az önkormányzat.
A medence lefedéséhez pedig a levegı befúvásos rendszert javasolta kivitelezésre.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásakor javasolta a
testületnek, hogy a Városfejlesztési Bizottság elnöke által
elmondottaknak megfelelıen úgy foglaljanak állást, hogy az
úszásoktatás fejlesztése érdekében a Népjóléti Minisztériumhoz
pályázatot nyújtanak be, majd ennek függvényében a vízforgató
berendezés is kivitelezésre kerülhet.
A képviselı-testület a fentiek figyelembevételével egyhangú
szavazattal - 14 szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
84/1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
"úszásoktatás támogatására" pályázatot nyújt be
az OTSH-hoz, valamint a Népjóléti Minisztériumhoz.
A pályázatban beruházásként szerepel egyrészt a
Liget-fürdı vízminıség javítása, másrészt pedig
medence lefedése Glaboplast sátorral.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat elnyerése esetén a hiányzó beruházási
költséget az 1993. évi költségvetésben biztosítja.
A képviselı-testület a vízminıség javítását
vízforgató berendezések beépítésével kívánja
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megoldani.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a pályázatot készíttesse el és annak benyújtására intézkedjen.
Határidı: a pályázat benyújtására:1992.05.31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A gyomai városrészben lévı szabad strand üzemeltetésére három
vállalkozó nyújtott be pályázatot.
A polgármester kérte a testületet elıterjesztés megvitatására.
Gellai József alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy megvolt-e hirdetve a pályázat?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, hogy a szabad strand
üzemeltetésére nem volt pályázat kiírva, a vállalkozók pályázati kiírás nélkül jelentkeztek. Természetesen, ha a testület
úgy ítéli meg, lehetıség van a pályázat kiírására is.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette a testületet arra, miszerint az elmúlt évben ingyenesen adták használatba a
területet.
Csorba Csaba jegyzı javasolta, mint az az elıterjesztésben is
szerepel, a pályázatok elbírálását, illetve a bérbeadás feltételeinek meghatározását a testület ruházza át a Mezıgazdasági Bizottság hatáskörébe.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
elıterjesztésrıl a fentiek alapján foglaljanak állást.
A maga részérıl a jegyzı úr által elmondottakat javasolta elfogadni.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1992./IV.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottságot, hogy a gyomai szabad
strand üzemeltetésére beérkezett pályázatokat
bírálja el, és kösse meg a bérleti szerzıdést.
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Határidı: 1992. május 15.
Felelıs : dr. Koleszár József biz. elnök
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a hivatal 25
millió forintot - a kommunális kötvény visszafizetésének fedezetét - tartós letétbe helyezett. A letét kamatának felhasználására elıterjesztést terjesztettek a testület elé, mely
elıterjesztést a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság megtárgyalt.
Kérte a testület véleményét a letéti kamat felhasználására
tett javaslattal kapcsolatosan.
Gellai József alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy az intézmények az idıarányos költségvetésüket megkapták-e idıben,
avagy esetlegesen valamilyen összefüggés húzható a letétbehelyezés és az intézmények költségvetésének megadása között.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, hogy az önkormányzathoz tartozó intézmények az idıarányos költségvetésüket
megkaptak, illetve néhány intézmény az idıarányos költségvetési összegénél jóval magasabb összeget kapott.
Dr. Valach Béla képviselı az elıterjesztést elfogadta, azonban javasolta a testületnek, hogy az esetlegesen letétbe helyezendı összeg kamatát a jövıben a tartalékba kell helyezni.
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés és az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek,
hogy a határozati javaslatokat fogadják el.
A képviselı-testület 13 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1992./IV.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tartós
letétbe helyezett pénzeszköz kamatából származó
945 ezer forint bevétellel és kiadással, ezen
belül 156 ezer forint béralappal a Polgármesteri Hivatal 1992. évi költségvetést megemeli.
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Az összeg csak az elıterjesztésben szereplı
feladatok végrehajtására használható fel.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a költségvetésrıl szóló rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1992./IV.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 25 millió forint kommunális kötvény visszafizetése, a
2.750 Ft kötvénykamat 1992. augusztus havi fizetési határidı betartása érdekében szükségesnek látja az ideiglenesen szabad pénzeszközök
betétbe helyezését.
Elrendeli, hogy a betétek 1992. május 1-tıl
képzıdı kamatát tartalékként kell kezelni.
A betétek kamatából képzett tartalék felhasználására a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság javaslattal élhet.
Határidı: 1992. május 1., ill. folyamatos
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat
ellen élt fellebbezéssel Csapó Lajos, Gyomaendrıd Kisfaludy u.
1. szám alatti lakos.
A polgármester kérte a bizottság elnökét esetleges szóbeli kiegészítése megtételére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a
bizottság azért utasította el a gondozási díj mérséklésére
irányuló kérelmet, mivel a gondozó nem teljesítette maradéktalanul gondozói kötelezettségét.
A bizottság továbbra is javasolja a fellebbezés elutasítását.
Csorba Csaba jegyzı a bizottság véleményét megalapozottnak
tartotta, azt javasolta elfogadni.
Dr. Frankó Károly polgármester a fentiek alapján javasolta a
testületnek, hogy Csapó Lajos fellebbezését utasítsa el.
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A képviselı-testület egyhangú szavazással - 14 szavazattal - a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1992./IV.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Csapó Lajos Gyomaendrıd, Kisfaludy u. 1. szám alatti
lakos fellebbezését elutasítja.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı naptól számított 30 napon
belül fellebbezéssel élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.
Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság
23/11992./III.05./ számú határozatával Csapó
Lajos kérelmét elutasította.
A Bizottság megállapította, hogy Csapó Lajos az
eltartási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit
nem teljesítette, a Szabó József gondozási díját nem fizette. A bizottság a gondozási díj
mérséklésére irányuló kérelmet elutasította.
A Bizottság véleményét a képviselı-testület figyelembe vette, és a fellebbezési kérelmet elutasította.
Határidı: 1992. május 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a gyomai bölcsıde vezetıje - Takács Imréné - kéri a munkáltatót, hogy munkaviszonyát közös megegyezéssel 1992. április 30. napjával szüntesse meg.
Minderre azért került sor, mivel a bölcsödében komoly problémák merültek fel, melyek nagyrészt a vezetıi hiányosságokra
vezethetı vissza.
Javasolta a testületnek, hogy a megüresedett bölcsıde vezetıi
állást ne töltsék meg, hanem az endrıdi bölcsödevezetıt bízza
meg a testület mindkét bölcsıde vezetıi feladatainak ellátásá164

val.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte a testületet, hogy Takács Imréné munkaviszonyának megszüntetéséhez járuljon hozzá,
ugyanakkor a munkakör betöltésére vonatkozó polgármesteri javaslatot támogatta. A bizottság, és az egészségügyi ágazat vezetıi Beláné vezetıi munkájával maximálisan elégedettek.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén,
kérte a testületet, hogy Takács Imréné munkaviszonyának közös
megegyezéssel történı megszüntetését fogadja el. Ugyanakkor
javasolta, hogy Bela Imrénét bízzák meg a két bölcsıde vezetıi
feladatainak ellátásával, illetve javasolta, hogy a munkabérének megállapítását ruházza át a testület a polgármesterre.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul Takács Imréné bölcsödevezetı munkaviszonyának közös megegyezéssel történı megszőntéséhez
1992. április hó 30. napjával.
A képviselı-testület a gyomai 2. sz. bölcsıde megüresedett vezetıi állását nem
tölti be. A bölcsıde vezetıi feladatok ellátásával Bela Imréné 1. sz.
bölcsödevezetıt bízza meg 1992. május hó
1. napjától
Bela Imréné munkabérének megállapítását a
polgármesterre ruházza át.
Határidı: 1992. május 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Bela Imréné bölcsödevezetı megköszönte a testület bizalmát.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata ellen fellebbezést nyújtottak be Kegyes Mihály szociális intézménybe való
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elhelyezése miatt.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt testületet,
hogy amennyiben a bizottság javaslatával egyetértenek, úgy a
fellebbezést utasítsa el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság
22/1/1992./III.05./ számú határozatát helybenhagyja, Kegyes Mihály szociális intézménybe való felvételének elutasítása kapcsán benyújtott
fellebbezésnek nem ad helyt.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhez vételét követı naptól számított 30 napon
belül kifogással élhet jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
Indokolás
Kegyes Mihály szociális intézménybe való felvételét a képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményét is figyelembe
véve nem tartja indokoltnak, hiszen Kegyes Mihály jelenleg Kecskeméten él a lányánál rendezett körülmények között.
Határidı: 1992. május 10.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy Andódy György
két Corini képet ajánlott fel az önkormányzatnak megvételre.
Mint az elıterjesztésbıl is kitőnik, Andódy úr azért kénytelen
megválni a képektıl, mivel tevékenységi körének bıvítésére,
illetve szakmaváltásra kényszerült.
A képeket a Munkácsy Mihály Múzeumban felértékeltette, azok
értékét darabonként 65 ezer forintban állapították meg.
Megítélése szerint a képet az önkormányzatnak meg kell vásá166

rolnia, hiszen ezzel egyrészt gyarapítják a Corini győjteményt, másrészt pedig egy vállalkozót is segítenek.
A kép megvásárlását a Kulturális Bizottság támogatja.
A képvásárlás fedezeteként a jelen testületi ülésen értékesítésre kijelölt telkekbıl befolyt összeget javasolta megjelölni.

A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és vita nélkül
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1992./III.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Andódy
György Gyomaendrıd, Dobó I. u. 1. szám alatti
lakostól megvásárol 2 db Corini Margit festményt a városi győjtemény gyarapítására.
A Képviselı-testület a Munkácsy Mihály Múzeum
által meghatározott értéket elfogadja.
A vételár összegének - 130.000 Ft - fedezetéül
a telekértékesítésekbıl befolyt összeget jelöli
meg a testület.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a város lakosai
közül 155 fı kérte, hogy az endrıdi kirendeltség épületében
régészeti múzeumot hozzon létre az önkormányzat.
Az ásatások leleteit jelenleg az evangélikus egyháznál ırzik.
A maga részérıl egyetértett azzal, hogy az itteni ásatásokból
származó leleteket a városban ırizzék, és amikor lehetıség
lesz rá feldolgoztassák,illetve már most is lehet idıszaki kiállításokat szervezni a meglévı leletekbıl. Természetesen hangsúlyozta az ásatások tovább folynak.
A Kirendeltség épületében a leleteknek helyet tudnak biztosítani, és ezt vállalja is fel az önkormányzat. Jelenleg ez nem
kerülne különösebb költségbe, hiszen csak rácsokat kellene az
ablakokra szerelni, illetve biztonsági zárral ellátni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a régészeti leleteket nem szabad kiadni a város kezébıl, még akkor
sem, ha csak ırzésre kapja meg a város, hiszen ez már egy lépés a régészeti múzeum létrehozásához. Nem mellékes, hogy a
gyermekeinknek, illetve az utókornak mit tudunk hátrahagyni a
múlt örökségeibıl.
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Dr. Kovács Béla képviselı arra hívta fel a figyelmet, hogy az
itt talált régészeti leletek egyedülálló anyagok. Megítélése
szerint kötelessége az önkormányzatnak mindent megtenni annak
érdekében, hogy ezek a leletek ne kerüljenek el Szarvasra, Békéscsabára.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke megköszönte a
testület támogatását. A város értékeit meg kell ırizni, ennek
érdekében mindent meg kell tenni, anyagi áldozatot is hozni
kell érte. Fontosnak tartotta, hogy a régészeti leletekbıl,
illetve magából a Corini képekbıl iskolákban, egyéb intézményeknél idıszaki kiállításokat szervezzenek. A gyermekeinket,
az itt tanuló diákoknak is be kell mutatni a múltunkat.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az írásos elıterjesztés határozati javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 14 szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1992./IV.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakosság és a Múzeumbarátok Köre kérését támogatja.
A térségben végzett ásatási leletek ırzéséhez az endrıdi Kirendeltség épületében
két helyiséget biztosít.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy az ırzéshez szükséges feltételek megteremtése után vegye fel a kapcsolatos a Magyar Tudományos Akadémiával, és tegyen intézkedéseket
az evangélikus egyház épületében lévı leletanyag átszállítására.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy kérelem érkezett
hozzá az öregszılıben lévı Ifjúsági Klubtól egy színes tévé és
egy videomagnó vásárlásához. Jelenleg Öregszılıben van két televízió, az egyik fekete-fehér, a másik színes készülék, azon168

ban azt meg kell javíttatni. A kérelmet a Kulturális Bizottság
ülésén megvitatta és javasolta a kérelem támogatását.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök kiegészítve az elhangzottakat elmondta, hogy a 2. alternatívát javasolja a Kulturális
Bizottság elfogadásra.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben
a testület a tévé és videó megvásárlása mellett dönt, úgy kell
egy felelıs szervezet, amely anyagi felelısséget vállal a készülékekért. Jelenleg azonban nem látja azt a szervezetet,
amely mögött nagyobb tömeg is van, illetve akire a készülék
ırzését, kezelését rá lehetne bízni.
Javasolta a testületnek, hogy a 2. alternatívát fogadják el
azzal a kikötéssel, hogy akkor kerül megvásárlásra a videó lejátszó vásárlására, amennyiben Öregszılıben megalakul egy legális szervezet, alapszabállyal, és minden az egyesületekre
vonatkozó szabályokkal.
A testület tagjai, illetve a jelenlévık a vita során elmondták, hogy az Öregszılıben lévı klubban évek óta problémák vannak, de elsısorban a rendezvények, klubélet szervezésében látták a hibát. Sajnos az egyes klubok, szervezetek nem tartják
be a többször kialakított rendszert, és a helyiségeket rendszertelenül veszik igénybe.
Az elhangzott vélemények figyelembevételével dr. Frankó Károly
polgármester javasolta a képviselı-testületnek, hogy határozatban foglaljon állást abban, miszerint a Képviselı-testület
hozzájárul egy db videó lejátszó vásárlásához az Öregszılıi
Ifjúsági Klub számára azzal a feltétellel, hogy a Klub bemutatja az alapszabályt, illetve konkrét felelıs kerül meghatározásra a készülék üzemeltetésére, illetve ırzésére.
A testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Öregszılıi Ifjúsági Klub részére 1 db videó lejátszó vásárlásához hozzájárul, illetve az ottani
1 db színes tévét megjavíttatja.
A videó lejátszót abban az esetben lehet
megvásárolni, amennyiben a készülékért fe169

lelıs szervezet jelentkezik a polgármesternél.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tett a felnıtt körzeti orvosi körzetek módosítására.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait, hogy
a módosítást fogadják el, hiszen erre az egyenlı leterheltség
miatt szükség van.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 6-os és
7-es számú felnıtt körzeti orvosi körzeteket az
alábbiak szerint határozza meg.
6-os körzet
Ady E.u. 1-15-ig, Attila u., Álmos u., Árpád
u., Bajcsy Zs. u. páros oldal 2-40-ig, páratlan
1-43-ig, Balassi B. u., Bercsényi u., Berzsenyi
u., Bocskai u. páros oldal 2-36-ig, páratlan
oldal 1-37-ig, B.Molnár u., Fegyvernek u.,
Hantoskerti u., Esze Tamás u., Körösi Cs. S.
u., Hósok útja páros oldal 2-40-ig, páratlan
oldal 1-45-ig, Madách u., Mátyás király u.,
Pósa L. u., Sallai u., Szabó D. u., Pásztor J.
u. 1-14-ig, Zrínyi M. u., 1-27-ig, Zalka M. u.,
Tanács u., Bacsó B. u., Szondi u., Nagyállás,
Telek, Elıhalom, Póhalom
7-es körzet
Fı út 149-183-ig, 110-222-ig, Petı S. u. 1-41ig, Jókai u., Tompa u. 1-23-ig, páros 2-26-ig,
Bocskai u. páratlan a Vadásztól a Petıfi utcáig, 37-59-ig, Vásártéri ltp. 1-15-ig, 19, 20,
21, 22. ép.,Kossuth 1-63-ig, páros 42-70-g,
Fürst S. u., Botond u., Bajcsy Zs. u. páratlan
47-65-ig, páros 44-tıl, Lehel u., Eötvös u.,
Kisfaludy u., Wesselényi u., Kató József u.,
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Gárdonyi u. páros oldal végig, páratlan oldal
1-tıl a Lévai útig, Gyóni G. u., Kisréti u. páros oldal 30-tól végig, páratlan 39-tıl végig,
Vörösmarty u. páratlan oldal 41-tıl, páros 34tıl,Budai N. A. u. páratlan 35-tıl páros 20tól, Mikszáth u. 27-tıl, páros 22-tıl, Kálvin
J. u. páratlan 75-tıl, páros 40-tıl, VII. kerület, a Körösladányi út mellett lévı tanyák,
VII.kerület 85.
Határidı: 1992. május 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Az írásos elıterjesztések után dr. Frankó Károly polgármester
emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, hogy az elızı ülésen a szúnyogirtásról a nem hozott konkrét döntést, illetve
újabb megbeszélést kezdeményezett a vállalkozókkal.
A testület döntésének megfelelıen dr. Koleszár József Mezıgazdasági Bizottsági elnökkel közösen ismételten tárgyaltak a
ROVÉRT képviselıivel, mely tárgyalás eredményeként a nyári
szúnyogirtás költségei 1. alternatíva szerint 350.000 Ft-ba
kerülne, míg a 2. alternatíva szerint mely tartalmazza az
endrıdi üdülıterületeken is a szúnyogirtást 420.000 Ft-ba kerül. Kérte a testületet, hogy döntsenek, mely alternatívát válasszák, illetve jelöljék meg az összeg fedezetet, mivel a
költségvetésben csupán 200.000 Ft szerepel e feladatra.
Csorba Csaba jegyzı az összeg fedezetére a tartós betétbe helyezett pénzösszeg kamatát javasolta megjelölni.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint a bıvebb változatot kell választani, hiszen az endrıdi üdülıterület egy részét
képezi a Templomzugi szabad strand is, ahol nagyon sokan megfordulnak.
Dr. Frankó Károly polgármester több vélemény nem lévén kérte a
testületet, hogy határozatával járuljon hozzá ahhoz, miszerint
a városban a ROVÉRT-tel elvégezteti a nyári szúnyogirtást a
város belterületén, illetve az endrıdi üdülıterülethez tartozó
holtágak mentén.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 13 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1992./IV.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a ROVÉRT
Kft.-vel megállapodást köt a nyári szúnyogírtés
elvégzésére. A szúnyogirtást a kft. a város
belterületén, illetve az endrıdi üdülıterülethez tartozó holtágak mentén végzi el.
A képviselı-testület a munka elvégéséhez
420.000 Ft-ot biztosít, mely fedezetét
részben a költségvetésben szereplı 200.000
Ft-ból biztosítja, míg a fennmaradó
220.000 Ft-ot a tartós letétbe helyezett
pénzösszeg kamatát jelöli meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a
megállapodás megkötésére.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy a költségvetésrıl szóló rendelet módosítására a rendelettervezetet készítse elı.
Határidı: 1992. május 15. a megállapodás megkötésére
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a tisztelt képviselıket, hogy a Kisegítı Iskola helyisége életveszélyessé
vált, ott a tanítás nem folyhat tovább, így május 1. napjától
az iskola az épületbıl elköltözik.
Az iskola elhelyezésének megoldására a tárgyalások folyamatban
vannak.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a képviselıtestületet a Víz- és Csatornamő Vállalat privatizációja kapcsán tett több szándéknyilatkozatra. Most egy újabb nyilatkozatot kellene az önkormányzatnak adni, mely nyilatkozatot az
ülés elıtt valamennyi képviselı írásban megkapott.
Az írásos anyagnak megfelelıen javasolta a testületnek, hogy
az abban szereplı 4 kérdésre igen választ adva - mely összhangban van a korábbi szándéknyilatkozatokkal is - bízza meg a
testület a polgármestert a nyilatkozat megküldésével.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Víz- és
Csatornamő Vállalat által kezelt állami vagyon
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan
az alábbi nyilatkozatot adja.
1.

2.
3.

4.

Gyomaendrıd Város települési önkormányzata
elfogadja a Békés Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat Felügyelı Bizottságának azon
javaslatát, hogy a vagyon átadást követıen
a vállalat az 192-es gazdasági évben önkormányzati vállalatként mőködjön.
A vagyon átadás kérdéseiben további konzultációra tart igényt.
Gyomaendrıd települési önkormányzat egyetért azzal, hogy a vállalat az átalakításra
vonatkozó szakvélemény elkészítése érdekében tegyen intézkedést.
Gyomaendrıd települési önkormányzat megbízza a Békés Megyei Víz- és Csatornamő
Vállalat Felügyelı Bizottságát az alapítói
jogok gyakorlásával kapcsolatos megállapodás elkészítésével.

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
nyilatkozat elkészítésére és a Felügyelı Bizottsághoz küldje meg.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke kérte
a képviselı-testületet, járuljon hozzá Jenei Bálint képviselıtárs Pénzügyi és Ellenırzési Bizottsági tagként való felvételéhez.
Egyben kérte a testületet, hogy utasítsa a jegyzıt a képviselı
bizottsági taggá választásról szóló rendelet elkészítésére.
A képviselı-testület a bizottsági elnök javaslatát 13 szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta
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A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság tagjának választásáról
/A rendelet a jegyzıkönyv melléklete./
Dr. Frankó Károly polgármester több elıterjesztés, bejelentés
nem lévén kérte a jelenlevıket bejelentéseik, interpellációik
megtételére.
Hangya Lajosné felvetette, hogy mint területi képviselınek
gondja van a GYOMASZOLG Kft.-vel. A véleménye az, mióta az
üzem átalakult kft.-vé nem úgy mennek a települési munkálatok,
mint ezelıtt mentek. Ezeknek a nagy átszervezéseknek nem kellene, hogy a lakosság igya meg a levét. Szeretné látni, hogy a
költségvetésbıl a kft. részére biztosított összegbıl a kft.
mit és mikor valósított meg. Tehát egy ütemtervre van szükség,
amibıl a lakosság is tájékozódhatna.
A körzetében felmerült az a probléma, hogy a Nyárfás erdıben
áll a víz. Ez abból következett, hogy a Budai Nagy Antal utcából kiszívatták a vizet, és a szokásos módon átemelték az erdıbe. Azonban az elızı évben úgy volt, hogy innen tovább emelték, s úgy került bele a holtágba. Most azonban az erdıben áll
a víz, az ott lakók panaszkodnak. Tudni szeretné, mint képviselı, hogy van e ebben az évben a belvízelvezetésre pénz a
költségvetésben, s tulajdonképpen ezt a kft.-nek el kell e végeznie.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy írásos kérelem érkezett ezzel
kapcsolatban. A lakosok házaitól mintegy 40 méterre kezdıdı
nyárfaerdı egy része van víz alatt. Az az igazság, hogy ennek
a problémának a megoldására kb. 3 millió forint szükséges.
Nagy Pál a kft. ügyvezetıje elmondta, hogy abban az erdıben
minden évben áll a víz, akkor fog elapadni, ha elkészítik a
csatornát. Úgy véli ebben a kérdésben a kft. nem mulasztott.
Dr. Valach Béla érdeklıdött, mikor kezdik el a belvíz elvezetési munkákat?
Nagy Pál arról van szó, hogy a munkát meg kell szervezni. A
kft. akkor rendelheti meg az anyagot, ha megkapja a megrendelést a munkára. Elsısorban anyagot kell rendelni. A vállalat,
amelynél megrendelték az anyagot, május végére készíti el a
szükséges dolgokat. Ennek a kivitelezése 3 hét, ami azt jelenti, hogy június végére lesz az a rendszer olyan állapotban,
hogy levezesse a vizet. Csak ezután foghatnak hozzá a 46-os út
alatti átsajtolásra. Összességében ez a dolog kb. augusztus
174

végéig elhúzódik.
Hangya Lajosné ismertette, hogy régebben is volt ott víz,
azonban a másik oldalon, tehát nem ott ahol emberek laknak.
Tisztában van azzal, hogy ez kb. 80-100 ezer forintba kerül,
de a lakosság nem fogja elfogadni azt, hogy ez a dolog augusztusra rendezıdik. Tulajdonképpen arra kíváncsi, hogy kinek a
kompetenciája eldönteni, hogy erre szabad e pénzt költeni, van
e költségvetésünkben erre keret. Továbbá a nyárfa kipusztulhat
ettıl a sok víztıl, s nem biztos, hogy lesz aki felvállalja.
Dr. Frankó Károly belvízelvezetésre van valamennyi összeg a
költségvetésben. Ezt a problémát úgy lehet megoldani, ha a vizet kiszivattyúzzák.
Nagy Pál nem javasolná, hogy most erre kb. 200.000.- Ft-ot
költsenek. Korábban is volt már olyan, hogy 0,5 millió forint
kellett annak a területnek az elvezetésére.
Hangya Lajosné elfogadta ezt az állásfoglalást, hogy ne költsön erre a testület, ezt szavazzák meg, azonban így kéri a
jegyzıt, értesítse ki a lakosságot.
Csorba Csaba elmondta, van egy elég szigorú ütemterv, amely
alapján a költségvetést képezik, hogy milyen munkálatokat kell
elvégezni. Ennek alapján a Városfejlesztési Bizottság az elıkészítı munkában részt vesz, s ennek megfelelıen a mőszaki
csoport kiadja folyamatosan a kft.-nek a megrendeléseket. Ezen
megrendeléseknek egy része ütemterv szerinti, a másik része
pedig eseti megrendelés alapján.
A kft.-nek nyereségorientáltnak kell lenni, s erre a prémium
fogja ösztönözni, s nem az ütemterv.
Ebben az esetben a megrendelés hiányával volt a gond, nem a
kft. mulasztása, s ebbıl az egy dologból nem kellene általánosítani.
Javasolta a testületnek, hogy egyrészt döntsön a prémium kérdésében, másrészt pedig abban, hogy a Bánomkert kiszívatására
biztosítja e a plusz költséget.
Bátori Gyula elmondta, hogy ez kb. 40 éves helyzet. Ebbıl az
erdıbıl ha kiszivattyúzzák a vizet, akkor a másik oldalán áll
majd a víz. Nem javasolta, hogy erre pénzt szavazzanak meg.
Dr. Valach Béla ismertette, hogy tavaly meg lett tervezve a
csatornarendszer, az idén lesz kivitelezve. Úgy véli, hogy a
tervszerőséget figyelembe véve a lakosságtól is lehetne kérni
175

egy hónapos türelmet. Megemlítette, hogy a fel nem osztott
belvízkeretet terheli a holtágak vízcseréje, értelmesebb dolognak látja az elızıekben említett összeget erre fordítani.
Hangya Lajosné kérte, hogy ebben a dologban a testület név
szerint szavazzon.
Dr. Frankó Károly szavazásra bocsátotta a név szerinti szavazást.
A képviselı-testület 5 szavazattal 12 ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97./1992./IV.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a név szerinti
szavazást elutasította.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy
döntsenek arról, hogy az említett munkálatot elvégezzék-e.
A képviselı-testület 6 szavazattal, 11 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98./1992./IV.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kazinczy utca lakosainak, illetve a területi képviselıjének a
kérelmét elutasítja, mely szerint nem kívánja a
Nyárfás Erdı területérıl a vizet kiszívatni.
Keresztesi Józsefné Gyomaendrıd, Hısök útja ... szám alatti
lakos kifogásolta, hogy a Mirhóháti utca és Hısök útja sarkán
lévı szemetet az önkormányzat nem takaríttatta el.
Kifogásolta továbbá, hogy a Hısök útja útburkolata évek óta
nincs megfelelıen rendbetéve.
Elmondta, hogy a városban több helyen szóbeszéd tárgya, miszerint az önkormányzat a családi házak elıtt elültetett gyümölcsfákat megadóztatja, vagy büntetést szab ki az ültetıkkel
szemben.
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Dr. Frankó Károly polgármester a bejelentésekre válaszolva elmondta, hogy a Hısök útja útburkolati javítása az ez évi költségvetésben szerepel, májusban megkezdik a munkát.
A gyümölcsfákkal kapcsolatos bejelentésre válaszolva megnyugtatta a bejelentıt, hogy a testület nem tervez semmilyen nemő
büntetı szankciót a fák ültetıivel szemben. Tudomásuk van arról, hogy más településeken valóban adót vetettek ki a családi
házak tulajdonosaira.
A szemét elszállításával kapcsolatosan ígéretet tett annak elvégzésére.
Az adott választ mind a bejelentı, mind pedig a képviselıtestület elfogadta.
Balogh Károlyné az intézményirányítási csoport vezetıje elmondta, hogy az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott személyek kreatív segítése érdekében alapítványt hoztak létre "Érted vagyunk" néven. Az alapítvány cégbírósági bejegyzése megtörtént, bankszámlaszámot nyitottak.
Céljaik megvalósításához pályázatot nyújtottak be a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány Szociális Szakkuratóriumához.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta még a jelenlévıket, hogy 1992. április 30-án de. 10 órakor a városháza nagytermében Nyers Rezsı, Lakos László és dr. Géczi József az MSZP
parlamenti frakció képviselıi fórumot tartanak.
Több bejelentés nem lévén a testületi ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hornok Lajosné
hitelesítı

Hornok Béláné
hitelesítı
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